
เห็ดเข็มเงินหรือเห็ดเข็มทอง

ด ําเกิง ปองพาล และปรีชา รัตนัง
สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

เห็ดเข็มเงินหรือเข็มทอง อยูในตระกูลเดียวกัน แตเดิมน้ันเกิดข้ึนเองบนตอ
ไมผุ ในปา ตอมาไดนํ ามาเพาะเลี้ยงและพัฒนาการเพาะเลี้ยงมาเรื่อย ๆ 
ถือเปนเห็ดที่มีความสํ าคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึง เห็ดเข็มเงินหรือ          
เข็มทองมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกตางกันเล็กนอย แตมีคุณคาทาง
โภชนาการเหมือนกันทุกประการ ซ่ึงประกอบดวย โปรตีน ไขมัน เย่ือใย 
และสวนที่เปนเถารอยละ  31.2, 5.8, 3.3 และ 7.6 ตามล ําดับ
ลักษณะของดอกเห็ด ท้ังหมวกดอก กานดอกเหมือนเข็มหมุด ยาวเรียวมี
ความกรอบสูง เปนเห็ดท่ีเจริญไดดีในสภาพอากาศเย็น เชนเดียวกับเห็ด

                                          แชมปญอง และเห็ดหอม
การจํ าแนกเห็ดเข็มทอง

ชือ่วิทยาศาสตร Flammulina velutipes Karst.
ชือ่สามัญ เห็ดเข็มเงิน เห็ดเข็มทอง (Golden needle

            mushroom, Velvet stem collybia,
Velvet agaric, Winter mushroom, Enoki)

Subdivision Basidiomycotina
   Class    Hymenomycetes
      Subclass       Holobasidiomycetidae
         Order          Agaricales (Agarics)

Family Trichlomataceae
   Genus   Flammulina

                              Specie      velutipes

อจัฉราและสภุาวดี(2535) รายงานวา กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร โดยอาจารย 
ดารา พวงสวุรรณ อดีตผูเชี่ยวชาญพิเศษกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงไดเดินทางไปดูงานการเพาะเล้ียงเห็ดเข็มเงิน
ท่ีประเทศญ่ีปุน เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2534 พรอมกับนํ าเช้ือพันธุเห็ดเข็มเงินเขามา ไดดํ าเนินการ           
เพาะเลี้ยง ณ กองโรคพืชและจุลชีววทิยา กรมวิชาการเกษตร ผลการทดลองมีแนวโนมท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะ
เพาะเลี้ยงเห็ดชนิดน้ีไดในประเทศไทย หากไดมีการพัฒนาวิธีการเพาะและหองเพาะเลี้ยง ใหมีสภาพ          
เหมาะสมคุมคากับการลงทุน
ขอแตกตางของเห็ดเข็มเงินและเข็มทอง

เห็ดเข็มเงิน มีกานดอกและหมวกดอกสีขาว เปนเห็ดท่ีนิยมรับ
ประทานกันมานานหลายศตวรรษ โดยประเทศญี่ปุนไดพัฒนาการเพาะเลี้ยง
จากขอนไมมาเพาะลงในถุงอาหารขี้เลื่อย จนกลายเปนเห็ดเศรษฐกิจท่ีรูจักกันดี
ในปจจุบัน



เห็ดเข็มทอง เปนเห็ดตระกูลเดียวกันกับเห็ดเข็มเงิน มีกานดอกและหมวกดอกสเีหลืองทอง สวน
บรเิวณ โคนกานมีสีนํ้ าตาลดํ า นิยมเพาะเลีย้งในประเทศจนี เพ่ือสกัดเปนเคร่ืองด่ืมบํ ารุงสุขภาพ

ขัน้ตอนการเพาะเลี้ยงเห็ดใหไดผลผลิต
1. การแยกเช้ือ เชือ้เห็ดเข็มเงิน สายพันธุที่น ํามาศึกษานี้นํ าเขามาจากประเทศญี่ปุน  ในรูปกอน

เชือ้บรรจใุนขวดพลาสติก ทํ าการแยกเชื้อบริสุทธิ์และศึกษาลักษณะทางชีววิทยาเบื้องตนไว แมเช้ือเห็ดเข็ม
เงินในอาหารวุน พี ดี เอ เจริญเต็มจากแกวขนาด 9 เซนติเมตร ภายในเวลา 10 วัน ขยายตอลงในเมลด็ขาว
ฟาง ซ่ึงเสนใยเมล็ดเห็ดเข็มเงินเจริญเต็มเมล็ดฟางขาว 100 กรมั ในเวลา 12 วัน

2.  การเตรียมอาหาร วัสดุท่ีใชผสมเปนอาหารเพาะเล้ียงเห็ดเข็มเงิน ประกอบดวย
- ข้ีเล่ือยไมยางพารา 75 กิโลกรมั
- ร ําละเอียด 20 กิโลกรมั
- ขาวโพดบด   5 กิโลกรมั
- น้ํ า 60 กิโลกรมั

วัสดุท้ังหมดน้ีนํ ามาคลุกใหเขากันอยางดี จะมีความชืน้ 60-65 % นํ าอาหารท่ีเตรียมแลวน้ีไปบรรจุ
ในถุงพลาสติกทนรอน ขนาด 7 x 12 น้ิว อาจบรรจุในพลาสติกไดอัดใหแนนจะไดปริมาณอาหารถุงละ 600 
กรมั (วธิบีรรจ ุเชนเดียวกับการเตรียมถุงอาหารเห็ดโดยท่ัวไป) ใสคอขวด ปดจุกส ําลี

3. การนึ่งอาหาร ถุงอาหารข้ีเล่ือยผสมท่ีเตรียมไวแลวน้ี นํ าไปผานการฆาเชื้อ โดยน่ึงในหมอน่ึง
ไมอัดความดัน อุณหภูมิประมาณ 100 o ซ เปนเวลา 3 ชั่วโมง หรือน่ึงดวยหมอน่ึงอัดความดัน อุณหภูมิ
ประมาณ 121 o ซ เปนเวลา 1-2 ชั่วโมง

4. การใสเช้ือเห็ดเข็มเงิน ถงุอาหารขี้เลื่อยผสม ซ่ึงผานการน่ึงแลวท้ิงไวใหเย็นลง นํ ามาใสเชื้อ
เห็ดเข็มเงินท่ีเจริญในเมล็ดขาวฟาง ถุงละ 15-20 เมล็ด

5.  การบม นํ าถุงข้ีเล่ือยซ่ึงใสเช้ือเห็ดเข็มเงินแลว ไปบมในหองอุณหภูมิประมาณ 20-21 o ซ
การปฏบิัติในระยะใหผลผลิต

•  เม่ือเสนใยเห็ดเข็มเงินเจริญเต็มถุง ยายถุงเพาะเล้ียงไปยังหองเปดดอก อุณหภูมิ 13-15 o ซ
ความชื้นสัมพัทธ 80-85 % เปดจุกสํ าลีออก

•  เม่ือเกิดดอกเล็ก ๆใหแสงและถอดคอขวดออก ปลอยใหดอกสูงประมาณ 2-3 เซนติเมตร จึงใช
มวนกระดาษสวมครอบถงุเห็ด กานดอกจะชูหาแสงสวาง ทํ าใหกานยาวและหมวกดอกโตอยาง สมบูรณ ชวง
น้ีปรับอุณหภูมิใหสูงข้ึนเปน 16-18 o ซ



การเก็บดอกเหด็
กานดอกเห็ดยาวประมาณ 9-14 เซนติเมตร หมวกดอกจะมีขนาด 1-2 เซนติเมตร เก็บดอก โดย

ดึงกลุมดอกเห็ดท้ังหมด ดอกเข็มเงินเก็บรักษาไวในตูเย็นไดไมนอย
กวา 7 วัน โดยยังคงความสดของดอก และสีไมเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม

การเพาะเล้ียงเห็ดเข็มเงิน เข็มทอง สามารถสรุปเปนระยะ
การเจรญิเติบโตในระยะเวลา(จ ํานวนวัน) ออกเปนตาราง รวมท้ังผล
ผลติท่ีจะไดรับตอกอนเช้ือเห็ดหนัก 600 กรมั ดังรายละเอียดในตา
รางท่ี1

ตารางท่ี  1   การเจริญเติบโตระยะตาง ๆของเห็ดเข็มเงิน
ระยะ เวลา (วัน)

*   แมเชื้อในอาหารวุน
    (จานแกวขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 ชม.)
*   เช้ือเต็มในเมล็ดขาวฟาง (100 กรมั)
*   เช้ือเต็มในถุงข้ีเล่ือย (600 กรมั)
*   พักถุง
*   ระยะเวลาในการผลิตท้ังหมด
*   ผลผลิต (กรมั)
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หมายเหตุ ระยะสรางตุมดอกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตใชเวลา 25-28 วัน และอาจไดผลผลิตสูงถึง 150-200
กรมั/ขวด (ถุง) (สํ าเภา 2539)
อนาคตตลาดเห็ดเข็มเงินในประเทศไทย

เห็ดเข็มเงิน เปนเห็ดเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุน ไตหวัน เกาหลี ฯลฯ นํ าเขามาขายในประเทศไทย 
ในราคากิโลกรมัละหลายรอยบาท เพราะตองขนสงทางเครื่องบิน ซ่ึงราคาซ้ือขายในประเทศญ่ีปุนไมต่ํ ากวา
กิโลกรมัละ 200 - 300 บาท

ฉะน้ัน หากจะมีการเพาะเล้ียงในประเทศไทย ควรจะเพาะเลี้ยงไดในบริเวณพื้นที่สูงทางภาคเหนือ 
ชวงอากาศหนาวเย็น หรือเพาะเลี้ยงไดทั่วไปในสภาพหองควบคุมอุณหภูมิที่เห็ดชนิดนี้ตองการเพื่อการสราง
ดอกเห็ด และหากมีการพัฒนาหองเพาะเลี้ยงใหคุมคาการลงทุน หรือปรับปรุงสายพันธุเห็ดเข็มเงินให
สามารถเพาะไดในอุณหภูมิสูงข้ึนแลว ในอนาคตเราคงจะมีโอกาสไดรับประทานเห็ดชนิดนี้กันมากขึ้น ใน
ราคาถูกลง
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